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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG, 

REALIZADA NO DIA 15 (QUINZE) DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, no horário das 

dezenove horas, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça São 

Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência do Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga e Secretariada pelo Vereador Luís Antônio Abílio, Primeiro Secretário, reuniu-

se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter Ordinário, devidamente 

convocada na forma regimental, com presença verificada pelo Vereador Secretário 

dos Senhores Vereadores: Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luiz Carlos 

Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Ronaldo Roberto dos Reis, Vanderlei Aparecido 

Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador Roque Antônio Dias, 

justificada. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Luiz Carlos Ribeiro que proceda a 

leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente 

cumprimenta  todos os presentes,  e passa-se a fase do EXPEDIENTE, solicitando a 

leitura da matéria contida no mesmo. Toda documentação fica devidamente 

arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. A matéria lida é 

considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. 

Não há inscritos.  O Sr. Presidente indaga ao Primeiro Secretário se há algum 

Vereador inscrito para palavra livre, este informa que está inscrito o Vereador Redno 

Alexandre da Silva. De uso da palavra o Vereador Redno lembra que próximo à 

fazenda São Francisco foi adquirido pelo Município uma gleba de terras de dois 

alqueires, num valor de trezentos e vinte e cinco mil reais, local este para ser 

construído o parque de eventos e até hoje foi construído apenas um barracão, assim 

indaga ao líder do Governo na Casa, Vereador Clayton, se o mesmo tem alguma 

informação sobre a conclusão ou continuação da obra planejada, pois a população do 

bairro Chapadão cobra muito sobre este assunto. De uso da palavra o Vereador 

Clayton diz que é de conhecimento de todos a realização de várias obras no 

Município e sobre esta em questão não tem uma resposta para ser data agora, lembra 

que durante esta semana se encontraram por diversas vezes e se o Vereador o tivesse 

questionado sobre o assunto teria buscado informações concretas para informa-lo 

nesta noite, mas se compromete trazer esta informação na próxima Reunião. O Sr. 

Presidente diz que o que se sabe até o momento é que existe a emenda parlamentar do 

Deputado Cássio Soares para a construção do campo de futebol no local, informação 

esta que o nobre Vereador Redno também é conhecedor, salienta que como 

representante desta Casa o próprio Vereador Redno pode entrar em contato com a 

assessoria do Deputado Cássio Soares e com a administração municipal para buscar 

informações necessárias sobre o assunto, diz que este tipo de atitude não cabe 

somente ao líder do Prefeito tomar. O Vereador Redno diz ter apenas questionado o 
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nobre Vereador se tem alguma informação sobre o assunto e quando vão ser 

retomadas as obras e a construção do campo de futebol. O Vereador Clayton sugere 

ao Vereador Redno que os dois juntos busquem informações junto ao Prefeito 

Municipal durante esta semana para que esta informação seja trazida a esta Casa na 

próxima Reunião, salienta que não tratar-se da vontade somente do Prefeito em dar 

continuidade a obra não e nem é promessa de campanha antes da eleição também 

não, trata-se  dos trâmites legais da condução da emenda parlamentar destinada pelo 

Deputado e assim se compromete a trazer estas informações sobre como está o 

andamento do centro de eventos  na próxima Reunião e entrar em contato com a 

assessoria do Deputado para saber da liberação deste recurso. O Sr. Presidente diz 

que todos os Vereadores devem ter conhecimento de como são os trâmites legais para 

a liberação de uma emenda parlamentar, tem todo um protocolo a ser cumprido e não 

trata-se de uma promessa política, pois este recurso já foi destinado para a construção 

do campo de futebol do bairro Chapadão e é uma ótima ideia os dois Vereadores 

buscarem informações junto ao Executivo sobre o assunto em questão. O Vereador 

Redno indaga ainda, se algum Vereador tem conhecimento sobre a destinação dos 

antigos bancos que foram retirados da Praça que foi revitalizada, para que os mesmos 

sejam aproveitados e reinstalados em outros locais necessários. O Vereador Clayton 

diz não saber dar esta informação, mas cabe ao Vereador Redno fazer em forma de 

requerimento ao Executivo, no momento oportuno desta Reunião, para que sejamos 

informados sobre a destinação dos antigos bancos.  Na sequência o Sr. Presidente 

consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a suspensão da leitura da 

Ata de acordo com a Resolução 006/2013. Todos Vereadores se manifestam 

favoráveis a aprovação da Ata, sem emenda. Como não há Projetos para serem 

encaminhados,  passa-se a ORDEM DO DIA.  Vamos passar a fase de discussão e 

votação dos requerimentos feitos pelos Senhores Vereadores. Vossas excelências 

desejam fazer algum um pedido verbalmente? Podem se manifestar. De uso da 

palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que os Requerimentos feitos pelos 

cidadãos Márcio Donizete de Oliveira, residente na Rua Frei Martinho e Reginaldo 

Donizete dos Reis Bernardo, residente na Rua Goiás, no Bairro Chapadão sejam 

encaminhados ao Executivo Municipal para que providências urgentes sejam 

tomadas. Pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo a pedido dos 

moradores da Rua Frei Luiz Carlos Matens, requerendo informações sobre a obra que 

está sendo feita no local, pois há grande quantidade de barro no local devido as 

chuvas,  o que deixa a referida rua praticamente intransitável causando muito 

transtornos aos moradores, assim, pedem mais agilidade na finalização da obra e que 

seja nos enviado uma planilha de custos da obra, pois a mesma está sendo feita com 

recursos próprios do Município. O Vereador Clayton solicita um aparte e pede que 

seja acrescentado a este Ofício questionamento sobre o que já foi feito na rua, o que 
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ainda será feito, previsão para o término da obra. De uso da palavra o Vereador Luís 

Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a 

colocação de um caminhão de cascalho no “morro do César”, pois este local é 

íngreme e em dias chuvosos fica intransitável impedindo que os veículos escolares 

transportem os alunos até as escolas, prejudicando-os por terem que perder aulas. De 

uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo requerendo uma maior atenção da Assistência Social para com 

o munícipe José Donizete Martins, pois o mesmo necessita de bolsas coletoras de 

urina mensalmente e estas estão chegando com muito atraso e prejudicando sua 

qualidade de vida, assim pede providências urgentes quanto a esta necessidade. 

Requer ainda, informação sobre o funcionamento das creches nos Bairros rurais 

Fundão e Coelhos, pois a colheita de café logo se iniciará e os pais precisam destas 

creches para deixarem seus filhos. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da 

Silva pede que ouvido o Plenário oficie ao Executivo requerendo manutenção da 

estrada Barro Preto no Bairro Rural Condessa a pedido dos moradores do local, pois 

estas estradas estão em estado precário de conservação. Requer informações do 

Executivo sobre a destinação dos antigos bancos que foram retirados da Praça que foi 

revitalizada, para que os mesmos sejam aproveitados e reinstalados em outros locais 

necessários. O Vereador Clayton comenta a respeito do requerimento do munícipe 

Reginaldo Donizete do Reis Bernardo e diz que por diversas vezes já foi feito nesta 

Casa pedido de manutenção da quadra de esportes do Chapadão e que se não lhe 

falha a memória havia uma proposta de colaboração e parceria do Conselho do Bairro 

para esta manutenção, mas que o  requerimento do cidadão vem em boa hora e com 

certeza será enviado ao Executivo e diz que levará estes requerimentos ao 

conhecimento do Prefeito e trará uma resposta na próxima Reunião. O Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro fala que tem observado que a iluminação da quadra fica ligada durante 

toda a noite, assim pede informações de quem é a responsabilidade de pagamento da 

conta de energia se é da Prefeitura, pois isso tem que ser verificado diante do 

desperdício de energia elétrica e valor da conta para ser paga. O Vereador Clayton 

pede que seja requerido informações ao Executivo de quem é a responsabilidade em 

abrir e fechar o local, ascender e apagar as luzes e quem é responsável pelo 

pagamento de energia do local para atualizarmos estas informações sobre a referida 

quadra de esportes.  O Sr. Presidente submete a votação todos requerimentos. Todos 

Vereadores se manifestam favoráveis  e os Requerimentos serão enviados. Neste 

momento passa-se a discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei encaminhado 

nesta Casa Legislativa. O Sr. Presidente solicita a Sra. Assessora Legislativa que 

proceda a leitura do Parecer ao Projeto de Lei  nº 2.104/2019 que, DISPÕE SOBRE 

CRIAÇÃO DE LOTEAMENTOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE SÍTIOS DE RECREIO NO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE, REVOGA A LEI MUNICIPAL 2.449 DE 17/06/2014 E DÁ 
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OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Na sequencia submete o referido Projeto a discussão, 

apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro diz que este Projeto de Lei disciplina o parcelamento rural para fins 

urbanos, salienta que existe a Lei 2.449 de 17/06/2014, que trata deste mesmo teor a 

qual está sendo revogada devido recomendação do Ministério Público, assim este 

Projeto trata da incorporação de diversos aspectos que não constavam na Lei 

revogada, diz que o Projeto de Lei em discussão foi amplamente discutido nas 

Reuniões das Comissões com a presença do Secretário Luiz Roberto Passos Júnior 

para os devidos esclarecimentos as duvidas dos Vereadores, assim se diz favorável a 

aprovação do Projeto. O Sr. Presidente diz que na Reunião das Comissões apresentou 

uma dúvida quanto ao art. 4° do Projeto em discussão, na parte que diz: “na parte da 

sua gleba rural que estiver mais próxima do perímetro da área urbana”, e lhe foi 

prontamente esclarecido que se o proprietário tiver mais de uma gleba de terras ele 

poderá optar pela qual irá lotear, entretanto, por força do art. 4º deverá lotear a parte 

da gleba que estiver mais próxima do perímetro urbano. O Vereador Clayton ressalta 

que este Projeto de Lei é apenas para regularizar a Lei Ordinária que foi suspensa 

pelo Ministério Público, esta nova Lei é uma adequação ao que foi recomendado pelo 

Ministério Público. Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis a 

aprovação do referido Projeto de Lei. O Projeto de Lei é aprovado por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto 

de Lei nº 2.104/2019,  por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. 

Presidente informa que no dia 6 de abril de 2019 iniciará o 1º campeonato de futsal 

adulto no Distrito de São Bartolomeu de Minas, a partir das 19 horas e estão todos 

convidados a participar. O Vereador Luiz Carlos salienta ser esta uma semana muito 

importante a todos católicos, trata-se da semana santa com várias realizações 

religiosas e convida a todos a participarem deste momento de fé e reflexão cristã. O 

Vereador Clayton comenta sobre o time de futebol de sala da cidade o qual é muito 

forte, infelizmente este ano foi desclassificado no campeonato realizado, mas o time 

foi para semifinal da LIDARP, e a semifinal acontecerá no dia 26/04 na cidade de 

Muzambinho contra o time de Poços de Caldas e estão todos convidados a participar 

e prestigiar o jogo. O Sr. Presidente convida a todos a prestigiarem da realização de 

encenação do quadro vivo no Distrito de Serra dos Lemes na quinta e sexta feiras 

santa. Diz que no dia 27/04 acontecerá no Distrito de Serra dos Lemes inauguração 

de mais um salão comunitário onde serão instaladas vinte e duas máquinas de 

costura. Deixa seu agradecimento a todos que contribuíram com esta conquista, 

agradece o Vereador Luiz Carlos que doou tintas para pintura do local e assim que 

tiver em mãos todos os nomes das pessoas que ajudaram para esta construção trará a 

esta Casa e fará um agradecimento especial. O Vereador Clayton informa que a 

assessoria do Executivo informou a este Vereador via mídia social que com relação à 
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emenda do Deputado Cássio Soares, a documentação já foi toda encaminhada para o 

termo aditivo de vigência de valores e esta, será em breve publicada no Diário 

Oficial, assim diz que o recurso destinado está tramitando nas conformidades da Lei. 

Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta 

Reunião Ordinária e deixando  marcada a próxima para o dia, 22 de abril de 2019 às 

19  horas. E eu secretário, lavro a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, 

se aprovada, vai por todos assinada. 

_______________________________      __________________________________ 

Adriano Lange Dias     Clayton Ulisses de Paula   

   

_______________________________       __________________________________ 

Juscelino Tereza      Luís Antônio Abílio                                    

         

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda      
 

OBSERVAÇÃO:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

  

 


